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Plats och tid

Päronsalen, klockan 09:00 – 12:00

Beslutande

Cecilia Gustafsson (S), ordförande
Christer Törnell (KD)
Göran Andreasson (S), vice ordförande
Margareta Bäckström (C)
Gunwald Karlsson (S)

Ersättare

Olof Eriksson (S)
Ulla Berne (M)
Stig Andersson (KD)

Övriga deltagande

Enhetschef Conny Johansson
Handläggare Marie Forsgren, §§ 63-64, 69-71
Handläggare Ida Gustafsson, §§ 63-64, 69-71
Nämndsekreterare Pierre Carroz
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Pierre Carroz
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ÖFN § 63
Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs med följande ändringar:
- Ekonomisk prognos april 2016 läggs till
- Ärendet om försäljning av fastigheten XXXX stryks
Sekretessbelagda ärenden protokollförs i särskilt protokoll.
Båda protokollen anger tiden 09:00–12:00.
___________________
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Sydvästra Värmlands och norra Dalslands
gemensamma överförmyndarnämnd

ÖFN § 64
Arvode och kostnadsersättningar till god man för ensamkommande barn
Tjänsteskrivelse inklusive två bilagor från handläggare Marie Forsgren daterad 3 maj 2016 behandlas.
Årligen kommer ett antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal
vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn. Varje
ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda det i Sverige. Det är
överförmyndaren i den kommun barnet befinner sig i som är den myndighet som tillsätter en god
man. Utgångspunkten är att inget barn ska behöva stå utan ställföreträdare under sin tid i Sverige.
Den gode mannen har enligt föräldrabalkens 12 kapitlet 16 § rätt till ett skäligt arvode och ersättning
för de utgifter som varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Det är överförmyndaren i den
kommun som barnet vistas i som är behörig att utöva tillsyn över de gode männen, fatta beslut om
entledigande och förordnande samt besluta om arvoden.
För att effektivisera handläggningen av arvodet för gode män för ensamkommande barn, både för
överförmyndarnämnden och de gode männen, föreslår överförmyndarenheten att arvodet för gode
män för ensamkommande barn ska fastställas efter en schablonersättning. Överförmyndarenheten
föreslår att schablonersättningen ska vara 2 500 kr/månad under asylprocessen, i stället för nuvarande
arvode på 200 kr/timme för nedlagd tid inom godmansuppdraget. En månad efter att barnet har fått
uppehållstillstånd föreslår överförmyndarenheten att schablonersättningen sätts ner till 2 000
kr/månad.
Överförmyndarnämndens behandling
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och en enig nämnd beslutar enligt detta.
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att arvodet för gode män för ensamkommande barn från och med 1
juli 2016 ska fastställas enligt följande:
Ersättning till god man under asyltiden och viss tid därefter:
Överförmyndarnämnden beslutar att månadsarvodet ska sättas till 2 500 kronor. Omfattar
godmanskapet del av månad ska arvodet sänkas i motsvarande mån genom att 2 500 kr delas med 30
och multipliceras med antal dagar man varit god man.
För resor med egen bil inom godmansuppdraget beslutar överförmyndarnämnden att det ska utgå
milersättning med 29 kr/mil (18.50 kr är skattefritt, 10.50 kr är skattepliktigt). Körjournal ska bifogas
som visar datum, syfte med resan, destination och antal körda mil. Det ingår inte i en god mans
uppdrag att vara transportör av barnet. Därför betalas ingen milersättning för de resor/sträckor som
den gode mannen har gjort för att tranportera barnet.
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Forts. ÖFN § 64
Ersättning kan utgå för utgifter som krävts för godmansuppdragets utförande, t.ex. tågbiljett. För att få
ersättning för sådana utlägg ska god man visa upp kvitto i original. Överförmyndarnämnden beviljar
endast ersättning för den gode mannens resor, inte för barnets resor.
En schablonmässig kostnadsersättning med 70 kr/månad ska betalas ut. Detta motsvarar den
kostnadsersättning som god man för vuxna får med 2 % av prisbasbeloppet, 890 kr/år och avser
administrativa kostnader för telefon och porto m.m.
Extra timersättning om 200 kr/timme ska utgå vid särskilda insatser. Med särskilda insatser avses
besök hos Migrationsverket och advokat i ärenden om asylutredning, mottagning eller återvändande.
Även första hälsoundersökningen berättigar till extra timersättning. I samband med yrkande av
ersättning för ett sådant besök ska kopia av kallelse till Migrationsverket och hälsoundersökningen
bifogas arvodesbegäran. Skulle besöket på Migrationsverket medföra en övernattning betalas arvodet
ut för restiden samt för besöket hos Migrationsverket. Besök hos Skatteverket när ungdomen beviljats
uppehållstillstånd räknas också som en sådan särskild insats. Skulle god man, vid resor i samband
med särskild insatts, sakna möjlighet till allmänna transportmedel eller egen bil bör det finnas
möjlighet att hyra bil. I sådana fall ska god man, i god tid innan resan, begära en rekvisition från
överförmyndarnämnden. Den kostnad som god man har för mat vid resor ingår i arvodet och ersätts
inte. I vissa speciella fall/ärenden kan överförmyndarnämnden besluta om lämplig ersättning.
Arvodet betalas ut den månad som arvodesbegäran kommer in under förutsättning att den har kommit
in senast den 10 i månaden, med undantag för sommar- och julperioden då arvodesbegäran behöver
vara inne tidigare. Huvudregel är att arvodet ska redovisas varannan månad men om god man begär
det kan utbetalning eventuellt ske varje månad. Arvodesbegäran ska vara inskickad senast två
månader efter kvartalets utgång, detta på grund av återsökning av arvodet hos Migrationsverket. Med
kvartalets utgång avses 31/3, 31/6, 30/9 och 31/12.
Barnet har fått uppehållstillstånd:
Överförmyndarenheten beslutar att det arvode som gäller under asyltiden, 2 500 kr/månad, betalas ut
under den första månaden efter att barnet har fått uppehållstillstånd. Därefter sätts arvodet ner till
2 000 kr/månad.
Ersättning för resor med egen bil, utlägg samt kostnadsersättning inom godmansuppdraget ska utgå på
samma sätt som innan PUT.
Arvodering i vissa fall:
Om barnet avviker ska godmanskapet kvarstå som längst i två månader, om Migrationsverket tidigare
beslutar att barnet har avvikit ska godmanskapet upphöra det datumet. För den tiden beslutar
överförmyndarnämnden att arvodet sätts ner till 50 % av normalarvode.
___________________
Beslut skickas till:
Enhetschef för överförmyndarenheten Conny Johansson
Ekonomichefen i respektive kommun
Kommunfullmäktige i respektive kommun
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ÖFN § 65
Ekonomisk prognos mars 2016
Tjänsteskrivelse från enhetschef Conny Johansson daterat 8 april 2016 behandlas.
Enhetschef Conny Johansson redogör för ekonomiprognosen för mars månad.
Budgeten följs upp tio gånger per år varvid prognos upprättas, det vill säga eventuell avvikelse mellan
beräknat utfall för helåret och årsbudgeten.
Redovisade kostnader för januari- april 2016 uppgår till 760 tusen kronor (tkr) att jämföras med
budget för motsvarande period på 749 tkr.
Prognosen samt redovisade och budgeterade kostnader/ intäkter för perioden sammanställs i
nedanstående prognosrapport.
Redovisat för
perioden

Årsbudget

Årsprognos
(avvikelse)

Beräknat
utfall

Avvikelse i %
av årsbudget

80, överförmyndarnämnd
Åmål

42

120

0

120

0

81, överförmyndarkontor
- kostnader

760

2 998

0

2 998

0

81, överförmyndarkontor
- intäkter

- 749

- 2 998

0

2 998

0

53

120

0

120

0

Prognosrapport, tkr

Summa

-

Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden ställer sig bakom rapporten och skickar den till respektive
kommunfullmäktige samt ekonomicheferna i respektive kommun.
___________________
Beslut skickas till:
Ekonomichefen i respektive kommun
Kommunfullmäktige i respektive kommun
Överförmyndarenheten
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ÖFN § 66
Ekonomisk prognos april 2016
Tjänsteskrivelse från enhetschef Conny Johansson daterat 11 maj 2016 behandlas.
Enhetschef Conny Johansson redogör för ekonomiprognosen för april månad.
Budgeten följs upp tio gånger per år varvid prognos upprättas, det vill säga eventuell avvikelse mellan
beräknat utfall för helåret och årsbudgeten.
Redovisade kostnader för januari- april 2016 uppgår till 1 064 tusen kronor (tkr) att jämföras med
budget för motsvarande period på 999 tkr.
Prognosen samt redovisade och budgeterade kostnader/ intäkter för perioden sammanställs i
nedanstående prognosrapport.
Redovisat för
perioden

Årsbudget

Årsprognos
(avvikelse)

Beräknat
utfall

Avvikelse i %
av årsbudget

59

120

0

120

0

81, överförmyndarkontor
- kostnader

1 064

2 998

0

2 998

0

81, överförmyndarkontor
- intäkter

- 999

- 2 998

0

2 998

0

124

120

0

120

0

Prognosrapport, tkr
80, överförmyndarnämnd
Åmål

Summa

-

Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden ställer sig bakom rapporten och skickar den till respektive
kommunfullmäktige samt ekonomicheferna i respektive kommun.
___________________
Beslut skickas till:
Ekonomichefen i respektive kommun
Kommunfullmäktige i respektive kommun
Överförmyndarenheten
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ÖFN § 67
Statistik, nuläge
Enhetschef Conny Johansson redovisar statistik för mars och april 2016 samt informerar om det
nuvarande läget på enheten.
En kort presentaiton görs om Migrationsverkets nya anvisningsmodell för ensamkommande barn.
Enhetschef Conny Johansson informerar vidare om att enheten fortsätter att arbeta med granskningen
av årsräkningarna.
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden noterar informationen.
___________________
Beslut skickas till:
Säffle kommun
Årjängs kommun
Bengtsfors kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-05-16

Sida

8(8)

Sydvästra Värmlands och norra Dalslands
gemensamma överförmyndarnämnd

ÖFN § 68
Information/meddelanden


Återkoppling från besök och möten:
- Regionträff i Karlstad den 20 april 2016
- Kommunfullmäktige i Åmål den 27 april 2016
- Kommunfullmäktige i Bengtsfors den 2 maj 2016
- Budgetberedning i Åmål den 10 maj 2016

Ordföranden informerar nämnden om att kommunstyrelsen i Årjäng har bjudit in nämndens
ordförande och enhetschefen för att presentera årsredovisningen den 8 juni 2016.


Utbildning/konferens:

Ordföranden Cecilia Gustavsson (S) informerar om Föreningen Sveriges Överförmyndare (FSÖ).
Föreningen Sveriges Överförmyndare är en ideell organisation med cirka 800 medlemmar.
Föreningens ändamål är att genom intressebevakning, kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte främja
överförmyndarverksamhet. Medlemskap i föreningen uppgår till 500 kronor per år.
Enhetschef Conny Johansson informerar om FSÖs årsmöte 2016 och årets studiedagar som äger rum i
Malmö den 31 augusti - 2 september 2016.
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att nämndens ledamöter ska bli medlemmar i FSÖ samt att de ska
erbjudas möjligheten att delta i FSÖs studiedagar i Malmö den 31 augusti – 2 september 2016.
___________________
Beslut skickas till:
Överförmyndarnämndens ledamöter
Överförmyndarenheten

Justerare
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